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O ESPORTE NA
SALA DA SUA CASA
Reinvenção, criatividade e compromisso!
Em 2020 o Esporte não parou!
Alunos e atletas enfrentam a
pandemia com muito esporte

BARUERI ESPORTE FORTE

Inscrições abertas
Faça a inscrição de seu filho ou filha em nossas Escolas de Esportes.
São 17 modalidades +Programa Qualidade de Vida.
As inscrições podem ser feitas online através do endereço:

www.barueriesporteforte.org.br/matriculas

RG, comprovante de endereço, foto, atestado médico ou protocolo, ou PAR Q (Preenchimento online)
^
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EDITORIAL

2020: um ano de reinvenção e
superação no Esporte

P

rezados alunos, alunas, atletas,
educadores,
colaboradores,
amigos e apreciadores do esporte
de Barueri. O ano de 2020 foi muito
difícil, atípico e triste; mas, vamos
agradecer a Deus, pois chegamos
aqui com vida e saúde.

Apesar da pandemia, o esporte
não parou. Nós nos reinventamos e
continuamos servindo à população
de forma atualizada e eficiente.
Agradeço a todos os colaboradores do Esporte, todas as equipes,
pois todos foram essenciais nesta nova forma de desenvolver a
educação por meio da prática esportiva, à distância.
A cada semestre fazemos uma avaliação e balanço do trabalho
social esportivo realizado pelo Programa Barueri Esporte Forte,
subsidiado pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria
de Esportes. Nesta revista, apresentamos algumas ações
desenvolvidas no 2º semestre de 2020. Mesmo diante de um
momento mundialmente difícil e com diversas adaptações,
conseguimos superar e promover melhoria na qualidade de vida
das pessoas.

EXPEDIENTE
A Revista Barueri Esporte Forte é uma
publicação do Programa Barueri Esporte Forte

Rubens Furlan
Prefeito de Barueri
Tom Moisés
Secretário de Esportes

SECRETARIA DE ESPORTES

Estamos muito honrados em levar o Esporte ao coração e à casa
dos munícipes. Agradeço a todos que nos permitiram entrar
em suas casas e acompanharam nossas lives e videoaulas,
encontrando no esporte um momento de conforto e bem-estar.
Muito obrigado!

Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000
Centro – Barueri - SP
Fone: (11) 4199-1700
esportes@barueri.sp.gov.br
revista@barueriesporteforte.org.br

Que Deus continue nos abençoando! Que 2021 seja um ano
melhor e que possamos continuar com saúde, felizes e ainda
mais fortes.

BARUERI ESPORTE FORTE
Contrato de Gestão nº 537/2019
Entidade Executora: INSTITUTO DE CIDADANIA
RAÍZES - CNPJ 04.079.198\0007-97

www.portalraizes.org.br

Abraços
Feliz 2021!
Tom Moisés
Secretário de Esportes de Barueri
Siga-nos:
barueriesporteforte

www.barueriesporteforte.org.br
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Realização:

O ESPORTE NA
SALA DE CASA

O

mundo mudou em 2020! A pandemia
do novo coronavírus colocou todos
em alerta e nos vimos diante de um cenário inédito, obrigados ao isolamento social.
Mas a vida precisava continuar, a esperança
e a solidariedade precisavam se manter vivas. O mundo precisou se reinventar e não
foi diferente com o Esporte de Barueri, que
se adaptou à nova realidade de 2020 e inovou em sua educação esportiva à distância,
encontrando uma nova forma de produzir
conteúdo.
As expectativas ficaram para um segundo
semestre mais tranquilo, porém, não houve
a autorização dos órgãos competentes de
saúde para a retomada das atividades presenciais. Desse modo, a Secretaria de Esportes, através do Programa Barueri Esporte Forte seguiu com a atenção em preservar
a qualidade de vida dos nossos munícipes,
o que se tornou fundamental.

Utilizando as redes sociais como ferramenta, os profissionais esportivos prosseguiram
a todo vapor, com inovações diárias e metodologias eficazes, incentivando a prática
de exercícios físicos. Fazendo da tecnologia
uma aliada, o Programa proporcionou aos
alunos da cidade a possibilidade de acompanharem as aulas esportivas sem saírem
de suas casas, por meio de videoaulas gravadas ou lives interativas, ministradas em
tempo real.
“Nosso compromisso é com o bem-estar e a
qualidade de vida dos nossos alunos. Seguiremos trabalhando para que o Esporte chegue até a casa de todos os munícipes. Políticas públicas esportivas também aplicadas
virtualmente. Reinvenção e inovação”, ressalta o secretário de Esportes, Tom Moisés.
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Sobre o programa
O Programa Barueri Esporte Forte atende cerca de 10 mil alunos, entre crianças, adolescentes, jovens, pessoas com deficiência, adultos
e idosos, em 17 modalidades + Qualidade de
Vida, nos mais de 40 polos esportivos distribuídos pelos bairros da cidade.

- Lives de segunda à sexta-feira nas redes sociais, em cronograma dinâmico o dia todo, das
8h às 18h.
Aulas ao vivo de Capoeira, Jiu Jitsu, Judô,
Muay Thai, Karatê, Kung Fu, Taekwondo.

Aulas ao vivo de Preparação fisica nas modalidades de Atletismo, Basquete, Futsal, Futebol,
Ginástica Artística, Handebol e Voleibol.
Tem como objetivo fomentar a prática esporti- Aulas fitness ao vivo de CrossTraining, Ginástiva e de atividades físicas, utilizando o esporte ca Localizada, Pilates, Ritmos e Zumba.
como ferramenta de educação e inclusão social, tornando uma sociedade mais integrada Já as videoaulas, com conteúdos exclusivos,
desafios e dicas de exercícios são disponibilie saudável.
zadas semanalmente pelos educadores.
Basquete, Capoeira, Futsal, Futebol, Ginástica
Modalidades em lives e videoaulas
Artística, Handebol, Vôlei, Skate, Tênis, Jiu Jitsu, Muay Thai, Karatê, e Judô.
Todas as 17 modalidades + Qualidade de Vida
desenvolveram conteúdos digitais:
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ALUNOS ACOMP
ONLINE E APROVA
Seguindo os protocolos de saúde pública, a equipe do Programa Barueri Esporte Forte visitou alguns alunos em casa, para conferir e registrar as atividades. Com amplo elogio das famílias, todos
aprovaram as videoaulas e alguns compartilharam conosco suas experiências.

“

As aulas online estão sendo ótimas pra
mim. Eu me distraío e me divirto nesse periodo em que não temos quase nada para fazer. Ainda tive o benefício de fazer em casa e
não precisar gastar com transporte até a Academia de Artes de Marciais, além de todo o
suporte que o Sensei nos dá pelo WhatsApp”.
Kauê Henri, 12 anos,
aluno da modalidade de Kung Fu
Morador do Parque dos Camargos

“

Gosto muito das aulas online, acompanho
desde os primeiros vídeos, reproduzindo
todos em casa. Como eu era uma pessoa
muito ativa, em meio a pandemia as aulas
me ajudaram a manter minha saúde física
e mental em equilíbrio. Em particular, com
a modalidade Handebol, tenho percebido
que em casa, com mais paciência, estou
conseguindo corrigir alguns erros em exercícios e até ajudado meu irmão Antonio,
que também é aluno. Tudo isso será ótimo
quando voltarmos presencialmente. Espero
que o retorno seja logo, mas por enquanto
sigo acompanhando os vídeos”.
Giovanna Assem,
aluna da modalidade de Handebol
Moradora da Aldeia de Barueri
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ANHAM AULAS
M ATIVIDADES
“

Estou gostando muito das aulas online de
Atletismo. Sei da importância das aulas
para a minha saúde, porque na quarentena não estou fazendo praticamente nada e
dessa forma pratico alguma atividade física.
O legal é que meus pais participam e me
ajudam, eles até adaptam os exercícios mais
difíceis, assim realizo todos”.
Vitória Varjão, 9 anos,
aluna na modalidade de Atletismo
Moradora do Jardim Silveira

“

Mesmo com a pandemia os professores têm feito esforços para nos ensinar e as aulas online estão sendo muito
boas, porque mesmo de longe tenho
aprendido e praticado o esporte que
amo. Não vejo a hora de tudo voltar ao
normal, mas até lá vou aproveitando as
aulas que os professores tem postado
direitinho pra gente”
Pietro Rissato Alves, 10 anos,
aluno da modalidade de Futebol
Morador do Parque Imperial
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APÓS ESTUDOS E PLANEJAMENTOS,
ATLETAS DE COMPETIÇÃO RETORNARAM
AOS TREINOS PRESENCIAIS

A

Secretaria de Esportes, por meio do Programa Barueri Esporte Forte, mantém hoje
cerca de 550 atletas nas equipes de Formação
Esportiva da cidade, em diferentes modalidades e categorias. Atletas conscientes, que seguiram à risca todas as medidas de isolamento
social, transferindo os treinos e o contato com
seus treinadores para o mundo digital.
Mas, apesar de bons, os treinos virtuais não
garantem o alto nível que as competições exigem, sob o risco até de comprometer o desempenho físico dos atletas. Por isso, assim que o
município de Barueri foi flexibilizado pelas autoridades de saúde pública, os atletas de competição retornaram aos treinamentos. A coordenação do Programa estudou e definiu, no
mês de outubro, a retomada presencial apenas para os atletas de competição.
Após vários diálogos com a Vigilância Epidemiológica; muito planejamento; análises prévias, readequações de ambientes, reuniões
com pais e responsáveis; elaboração de materiais de orientação; dinâmicas de distanciamento, além do monitoramento imunológico,
o retorno aconteceu de forma gradativa, seguindo todas as diretrizes dos órgãos de saúde.

tavam se sentindo desmotivados e perdendo
performance. Sendo assim, com a aprovação
dos protocolos de segurança pela Secretaria
de Saúde, nada mais justo do que oferecermos
apoio para a retomada que eles tanto pediam
e necessitavam”.

Voltando aos poucos
Gilvan Soares, educador responsável pelas
Equipes de Formação, explica que depois de
meses em treinamento online, a retomada se
tornou essencial para o rendimento dos atletas, no entanto, deve-se ser feita de forma gradual, garantindo a seguridade física dos esportistas.
“Inicialmente os treinos foram compostos por
atividades de preparação física e carga reduzida, assegurando condições neuromusculares
para o retorno seguro e buscando minimizar
riscos de possíveis lesões. Concomitante a esse
trabalho de caráter profilático, foram introduzidos exercícios coordenativos, com a finalidade de aprimoramento da execução em ciclos
futuros. Trabalhamos com formação de futuros
atletas e estamos sempre atentos aos padrões
dos movimentos, possibilitando seu desempenho em níveis de maior exigência física”.

Com novos fluxos e cronogramas em horários
alternados entre os atletas, as ações de seguProtocolo de Segurança - Retomada das Atividade
rança sanitária incluem ainda a aferição diária
da temperatura corporal, higienização e equiO corpo diretivo do Programa Barueri Esporte
pamentos individuais.
Forte desenvolveu ao longo do primeiro semestre do ano o “Protocolo de Segurança e
Segundo o coordenador geral do Programa,
Saúde Pública de Retomada das Atividades” professor Roberto Camargo, o retorno foi
documento que contém medidas de proteção
necessário para que os atletas baruerienses
sanitárias individualizadas e específicas para
mantivessem os altos índices de desempenho.
cada modalidade – o que possibilitou, com to“Nossos atletas são dedicados e trazem muital responsabilidade, a volta dos treinamentos
to orgulho à nossa cidade, mas alguns já esneste segundo semestre.
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ALEGRIA E DEDICAÇÃO COM
O RETORNO AOS TREINOS

“

Os treinamentos online foram fundamentais durante um tempo, eu consegui acompanhar tudo
certinho junto aos treinadores, porém, como atleta, sabemos que precisamos de mais, sabemos da
importância do treino nas quadras, isso nos motiva
muito. Foi ótimo voltar!”.
Matheus Henrique Silva,
atleta de Handebol na categoria Cadete.

“

Quando os técnicos falaram que os treinos de competição iriam voltar eu nem acreditei, fiquei extremamente feliz, esperávamos muito por isso! Eles
nos explicaram como seria, com espaçamento, bolas
higienizadas, totalmente individual, seguindo todas
as medidas de segurança. Eu como atleta precisava
muito desse retorno, porque treinar em casa é muito
diferente do que treinar na quadra. Para nós que já
estamos num nível elevado, o treino em casa não surte muito efeito, realmente há a necessidade do treinamento em quadra, com as correções e orientações
criteriosas dos técnicos”.
Barbara Costa, atleta de Vôlei na categoria sub 15

“

A volta dos treinos foi bem no dia do meu aniversário, foi o melhor presente que recebi, eu fiquei
muito feliz, porque apesar das aulas online terem
sido legais e do meu pai ter instalado até uma tabela no meu quarto para eu treinar durante a quarentena, eu estava com muitas saudades dos meus
amigos e das minhas professoras. Treinar em casa
não é a mesma coisa, aqui eu me sinto muito mais
animado!”
Lucca dos Santos,
atleta de Basquetebol
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NOVOS UNIFORMES AOS ATLETAS
DAS DIVERSAS MODALIDADES

A

Prefeitura de Barueri investe no esporte
como ferramenta de educação, em diferentes modalidades. Além dos treinamentos
para o desempenho esportivo, há a preocupação em atender esses jovens e crianças
também no âmbito social e educativo, oferecendo-os o auxílio necessário para que
sua única e exclusiva preocupação seja o seu
desenvolvimento integral através da prática
esportiva. Cobrando-os ainda para um rendimento escolar exemplar.

nando essa responsabilidade do orçamento
familiar.
Em 2020 não foi diferente. Nesse segundo semestre os atletas baruerienses receberam os
novos kits, confeccionados especificamente
conforme a necessidade de cada modalidade e de acordo com as variadas faixas etárias.

“Os uniformes somam-se a outros benefícios, que resultam numa assistência completa proporcionada pelo Programa. Nossos
Com esse intuito, anualmente, o Programa esportistas são contemplados ainda com
Barueri Esporte Forte renova e entrega no- uma comissão técnica qualificada, lanches e
vos uniformes aos atletas. A ação padroniza transportes. Padronização, segurança, moe identifica cada membro da equipe, trazen- tivação e, sobretudo demonstração de carido segurança aos responsáveis e à comissão nho”, enfatiza Flávio Pasetto, coordenador
técnica, mas, acima de tudo, contribuindo na da modalidade de Basquetebol.
economia às famílias dos esportistas e elimi-
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O ESPORTE COMO
FERRAMENTA
DE INTEGRAÇÃO
O

esporte é universal! E uma de suas virtudes é a possibilidade de integração entre diferentes pessoas, atributo
aplicado pelo Programa Barueri Esporte Forte. Pessoas de todas as classes sociais, diferentes culturas, objetivos e bairros,
além dos atletas que vêm de outros estados e até do exterior,
transmitindo, aprendendo e compartilhando experiências que
agregam a todos.
“O esporte me proporcionou vir morar no Brasil, conhecer um
outro país, aprender um novo idioma, uma nova cultura, fazer
novas amizades, vivenciar novas experiências esportivas e me
desenvolver como ser humano”.
A afirmação é do atleta de futebol do Programa Barueri Esporte
Forte, o japonês Yudai Shinonaga, de 20 anos, que chegou ao
Brasil há pouco mais de um ano e meio e encontrou no Esporte
uma importante ferramenta de intercâmbio. Exemplo vivo,
Yudai nos mostra a relevância de oportunidades como essa
para o desenvolvimento e a transformação social dos jovens
atletas.

O jogador conta que seu maior desejo é ser um jogador profissional e que foi aqui no Brasil deu seus primeiros passos para a
realização do seu sonho. “O país é muito acolhedor, isso me fez
muito bem, tem muito incentivo por parte dos meus técnicos
e também dos meus colegas. O brasileiro é muito generoso e
isso têm me ajudado, sem contar que estou no país do futebol,
a paixão nacional que me ensina a cada dia”.
Yudai compõe a equipe na modalidade Sub 20 e possui uma rotina intensa de treinos, atividades todos os dias da semana, incluindo os sábados. Nas horas vagas, o jovem procura estudar o
português, que, segundo ele, foi um de seus grandes desafios.
“Quando cheguei não sabia falar nada, apenas ‘bom dia’, ‘boa
tarde’, ‘boa noite’ e ‘obrigado’. Demorei cinco meses para entender melhor e confesso que ainda tenho muita dificuldade,
mas todos me ajudam e me apoiam muito. Estou aprendendo
aos poucos e tenho muito o que aprender ainda”, explica.
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Evolução como ser humano

Voltar ao Japão?

S

A

egundo o atleta, o esporte têm lhe dado a
chance de evoluir como ser humano em todos os aspectos. Conhecer outras realidades, estar longe de casa e da família, enfrentar a pandemia em um país diferente, ter garra para alcançar
objetivos, são fatores apontados por ele como
contribuição para o seu amadurecimento. Yudai
acredita que todos os esportistas que passam
por essa experiência começam a enxergar o esporte como uma grande porta para modificarem
suas vidas e de seus familiares.
“Digo que não foi fácil, foi um dos momentos
mais difíceis, mas tudo é aprendizado para nos
mostrar que o importante é ter força de vontade.
Assim como eu, outros atletas devem estar segurando a barra para que as coisas mudem em suas
vidas e que assim possam também mudar a vida
das suas famílias. O Esporte transforma vidas”.

categoria Sub 20 do Programa Barueri Esporte Forte abriga atletas com idade máxima de
20 anos, ou seja, o japonês terá que deixar o time
no próximo ano, porém, esse parece não ser um
problema para ele.
“Desejo retornar ao Japão, mas em 2021 pretendo continuar no Brasil. Vou lutar para me profissionalizar por aqui. Me despeço do Barueri Esporte Forte com gratidão e carinho pelos meus
amigos e técnicos. Posso dizer que os baruerienses são privilegiados por terem esse projeto tão
da hora na cidade”, emociona-se Yudai.
A exemplo de Yudai muitos atletas de Barueri, em
diversas modalidades, já ganharam o mundo. Começaram nas escolinhas de esportes, evoluíram
para os Núcleos de Competição e se transferiram
para clubes maiores, até no exterior. O esporte
tem essa força de integração.
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MELHORIAS NA ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS
TRAZ CONFORTO E SEGURANÇA A ALUNOS E ATLETAS

O

ferecer melhores condições para a prática das
atividades físicas, além de conforto e segurança aos alunos e atletas baruerienses, estão entre
os objetivos do Programa Barueri Esporte Forte.
Pensando nisso, o Centro de Artes Marciais passou por completa remodelação durante a suspensão das atividades presenciais, tudo com recursos
próprios da Prefeitura.
Entre as ações de benfeitorias realizadas no local:
As salas receberam reformas e adequações nos
pisos e tatames;
Manutenções dos espelhos da academia
Aquisição de novos equipamentos para treinamento
O prédio recebeu nova pintura, além de vistorias dos sistemas elétrico e hidráulico.

sivamente para as aulas e treinamentos de artes
marciais, que somam hoje o total de 7 modalidades: Karatê, Kung Fu, Capoeira, Jiu Jitsu, Taekwondo, Muay Thai e Judô.
Atendendo crianças, jovens e adultos, as aulas de
artes marciais do Programa Barueri Esporte Forte
trabalham técnicas e fundamentos para o desenvolvimento físico, mental, o aprimoramento da
coordenação motora, flexibilidade, condicionamento físico, reflexos, mobilidade, aumento da
concentração, defesa pessoal, e autoestima, despertando ainda, valores éticos e morais, como o
respeito, a disciplina e a paciência.

“Os atletas de alto rendimento que retornaram no
mês de outubro encontraram toda a infraestrutura necessária para a retomada dos treinos e a
conservação de seu desempenho físico após meses em período de isolamento social. Assim como
os alunos, que também se surpreenderão, afinal
temos muitas novidades aguardando”, ressalta o
coordenador de Artes Marciais, Ruy Koike.

Sobre a Academia de Artes Marciais
Localizado na avenida Sansão, no jardim São Pedro, o equipamento esportivo é destinado exclu-
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MAIS AVANÇOS - NOVOS APARELHOS ERGÔMETROS

S

eguindo com os investimentos em equipa- Somado aos novos ergômetros, a reestruturamentos de alta performance, a academia ção do local contou ainda com instalação de
“Mauro Corrêa”, instalada nas dependências iluminação de led, nova comunicação visual,
do Ginásio Jose Corrêa, também recebeu ma- pinturas internas, demarcações de distancianutenção geral nesse ano de 2020, incluindo mento, espelhos fixos e circuladores de ar.
a aquisição de doze novos aparelhos ergômetros, tudo custeado pela Prefeitura de Barueri. Academia Mauro Corrêa
Os equipamentos - Elípticos, Remoergômetros,
Air Bikes e Esteiras - são aparelhos auxiliares
de alto rendimento direcionados aos treinamentos de aptidão cardiorrespiratório e que
tornam-se componentes de grande importância para o sucesso dos resultados.

O espaço, com cerca de 300 metros quadrados,
foi inaugurado em 2017 com a desativação do
depósito que funcionava sob as arquibancadas
do Ginásio José Corrêa. Sua composição atual reúne sala de ginástica, ambiente de artes
marciais e Núcleo de Treinamento de Força.

“Além de modernos, os novos equipamentos
permitem treinos mais completos tanto para
os atletas de competição bem como para os
alunos que buscam uma vida mais saudável”,
explica o Secretário de Esportes, Tom Moisés.

Em 2018 a Academia recebeu o nome de Mauro Corrêa, uma homenagem ao dedicado colaborador da Secretaria de Esportes de Barueri,
falecido em julho de 2018; e que empresta seu
nome, conforme a Lei nº 2.631 de 24/08/2018,
de autoria do então vereador Silvio Macedo.
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ACADEMIA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA
CONQUISTA MODERNIDADE E ALTO
PADRÃO COM NOVO TABLADO

A

s melhorias e modernizações nos diversos
polos esportivos espalhados pela cidade
não param, afinal, ambientes estruturados e
devidamente adequados refletem diretamente no desempenho e na motivação de alunos
e atletas.

afinal um tablado moderno torna-se essencial para a absorção do impacto e para o
impulso em cada movimento de solo, ainda
poderemos sediar grandes eventos em nossa cidade”, finaliza Jorge Alexandre, educador
responsável pela modalidade.

E uma das grandes conquistas do ano de 2020
para o Esporte de Barueri foi a instalação de
tablado totalmente novo na Academia de
Ginástica Artística - estrutura considerada
fundamental para a excelência da alta performance na modalidade.

Localizada na Rua Ricardo Peagno, no Jardim
Belval, a Academia de Ginástica Artística de
Barueri conta com completa infraestrutura
para a formação de alunas e atletas.

Substituindo o antigo equipamento, que já somava 16 anos de uso e não possuía mais condições de reforma, o novo projeto, com área
total de 196 metros, traz modernos amortecedores, em mais de 40 placas, dotadas de
48 molas cada e encaixadas em canaletas de
alumínio sem parafusos. A base de madeira
recebe revestimento em carpete resistente e
duas camadas de espumas com cerca de seis
centímetros.
Depois de quase duas décadas de uso, o desgaste do velho tablado interferia na perfomance das atletas. Trocá-lo e atualizá-lo era
um sonho para os educadores e alunas de
Ginástica Artística, um sonho que se tornou
realidade. Agora a cidade de Barueri possui
um tablado de referência internacional.
Vale destacar que a nova estrutura atende as
normas de fabricação exigidas pela Federação Internacional de Ginástica, permitindo ao
local receber eventos esportivos de alto rendimento e grandes competições.
“Além de oferecermos melhores condições
de treinamentos às nossas alunas e atletas,
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NOVAS ATLETAS – O SONHO
SE TORNANDO REALIDADE

M

esmo diante do difícil momento em que o
mundo enfrenta, o segundo semestre de
2020 trouxe um pouco de alegria para mais de
20 meninas da cidade, que foram selecionadas
através de testes, deram mais um passo na realização do sonho, e agora integram as Equipes
de Formação Esportiva do Programa Barueri Esporte Forte.

teceram mediante autorização dos órgãos de
saúde, seguindo todas as medidas de segurança
sanitária.

Supervisionadas pelas equipes técnicas, as novas atletas, após realizarem testes sorológicos
de Covid-19, receberem orientações sobre distanciamento, higienização dos espaços e uso de
equipamentos, além de reuniões virtuais com os
As modalidades que proporcionaram esperan- pais e responsáveis, já iniciaram os treinos e as
ça às esportistas foram Voleibol, categoria Sub preparações físicas na expectativa de um 2021
12/13 e Ginástica Artística, com meninas entre cheio de competições e conquistas.
5 e 9 anos. Vale ressaltar que, as seletivas acon-
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PROGRAMAS E PARCERIAS QUE TRANSFORMAM VIDAS

A

Secretaria de Esportes, por meio do Programa Barueri Esporte Forte mantém importantes parcerias que potencializam os aspectos
sociais do Esporte na cidade, proporcionam ferramentas para desenvolvimento motor, cognitivo e social das crianças e jovens atendidos, principalmente aos em situação de vulnerabilidade
social, além de metodologias que despertam
valores e cidadania nos pequenos.

cionais; noções de civismo; acompanhamento
familiar; campanhas e palestras de orientação;
alimentação saudável, além de cuidados com
a saúde, melhorando o rendimento físico, intelectual, escolar e pessoal das crianças. Entre os
objetivos, o programa visa ainda o estímulo da
soberania nacional e a disciplina.

Parcerias de sucesso que também sofreram a
suspensão das atividades presenciais por recomendações dos órgãos de saúde, mas que seguirão a todo vapor assim que autorizado o retorno, auxiliando o Programa nesse importante
trabalho de formação de crianças e jovens por
meio da prática de esporte.

Outra parceria que deu certo, o projeto CBF Social, em conjunto com a Confederação Brasileira de Futebol, também beneficia cerca de 200
crianças na cidade. Os pequenos, além das aulas de futebol, participam de oficinas que enfatizam o companheirismo, a criatividade, os desafios críticos e o desenvolvimento de valores e
cidadania.

CBF Social

PROFESP
Atendendo cerca de 200 crianças baruerienses,
com idade entre 8 e 14 anos, o Programa Forças
no Esporte (Profesp), do Exercito Brasileiro , fortalece suas ações em Barueri através da cooperação com a Secretaria de Esportes e a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da
Prefeitura.
Em sua normalidade, oferece aos estudantes
da cidade atividades esportivas (vôlei, basquete, futebol e artes marciais); atividades educa-
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CONSTANTES CAPACITAÇÕES PARA A
EXCELÊNCIA DO PROGRAMA NA CIDADE

C

om o objetivo de desempenhar seu importante papel nas políticas públicas esportivas da cidade, a Prefeitura de Barueri,
por meio da Secretaria de Esportes e a equipe técnica/pedagógica do Programa Barueri
Esporte Forte, juntamente à equipe de Comissão Avaliativa, realizam periodicamente
estudos, discussões e planejamentos para a
constante melhoria e eficiência do programa
na cidade.
Somado a isso, semanais encontros de treinamentos e capacitações profissionais que
envolvem educadores esportivos, administradores e diretores são aplicadas, a fim de aprimorar suas técnicas pedagógicas e de gestão.
Os conhecimentos adquiridos são amplamente utilizados com efetividade aos alunos
e atletas, incentivando assim o Esporte como
ferramenta de inclusão, educação, saúde preventiva e qualidade de vida.
Entre as ações que promovem a eficácia e a
transparência das atividades executadas, o
corpo diretivo do Programa mantém, com
seriedade, os minuciosos e precisos processos administrativos internos, gerindo dados
qualitativos e quantitativos, de acordo com
as exigências, prazos e regulamentações que
regem o plano de trabalho proposto pelo contrato de gestão e que, refletem diretamente o
sucesso e a qualidade da sua execução.
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Atletismo
Atletismo
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Basquete
Capoeira
Capoeira
Capoeira
Capoeira
Capoeira
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futebol
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal

Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Noite
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Tarde
Noite
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã

Ginásio de Esportes do Jardim Tupã
Ginásio de Esportes do Jardim Tupã
Ginásio de Esportes da Aldeia
Ginásio de Esportes da Aldeia
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
EMEF Rita de Cássia Camargo Rocha
Vila Militar - PROFESP
EMEF José Vital Alves Freire
EMEF Margarida Maria Maciel
SDPD - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
SDPD - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Campo do Jardim Califórnia
Campo do Jardim Califórnia
Campo do Jardim Maria Helena
Campo do Jardim Maria Helena
Campo do Parque Imperial
Campo do Parque Imperial
Campo do Parque Viana
Campo do Parque Viana
Campo da Aldeia de Barueri
Campo da Aldeia de Barueri
Campo do Jardim Esperança
Campo do Jardim Esperança
Campo da Vila Porto
Campo da Vila Porto
Ginásio de Esportes do Jardim Tupã
Ginásio de Esportes do Jardim Tupã
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Ginásio de Esportes do Jardim Mutinga
Ginásio de Esportes do Jardim Mutinga
Ginásio de Esportes do Parque Imperial
Ginásio de Esportes do Parque Imperial
Centro Comunitário do Parque dos Camargos

Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Futsal
Gin.Artística
Gin.a Artística
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Handebol
Jiu Jitsu
Jiu Jitsu
Jiu Jitsu
Judô
Judô
Judô
Judô
Judô

Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde
Manhã
Noite
Noite
Manhã
Tarde
Noite
Manhã
Tarde

Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Ginásio de Esportes do Jardim Regialice
Ginásio de Esportes do Jardim Regialice
Ginásio de Esportes do Jardim Belval
Ginásio de Esportes do Jardim Belval
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio de Esportes da Aldeia
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Ginásio de Esportes do Jardim Tupanci
Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Ginásio de Esportes do Jardim Silveira
Ginásio de Esportes do Jardim Silveira
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio de Esportes do Jardim Tupanci
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
EMEF Elizabeth Parminond Romero
EMEF Elizabeth Parminond Romero
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Ginásio de Esportes da Aldeia
Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
Parque Taddeo Cananéia
Parque Taddeo Cananéia
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
EMEF Ezio Berzaghi
EMEF Elizabeth Parminondi Romero
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Inscrições abertas
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Judô
Manhã
Judô
Tarde
Judô
Tarde
Judô
Noite
Judô
Manhã
Judô
Tarde
Judô
Manhã
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Noite
Karatê
Manhã
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Tarde
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Tarde
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Karatê
Manhã
Karatê
Tarde
Kung Fu
Manhã
Kung Fu
Tarde
Kung Fu
Noite
Kung Fu
Manhã
Kung Fu
Tarde
Kung Fu
Manhã
Kung Fu
Tarde
Kung Fu
Manhã
Kung Fu
Tarde
Muay Thai
Tarde
Muay Thai
Noite
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico

Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
EMEF Sidney Santucci
FIEB Maria Theodora - Alphaville
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CRAS do Jardim Silveira
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
FIEB Maria Theodora - Alphaville
FIEB Dagmar Ribas Trindade - Jardim Belval
FIEB Dagmar Ribas Trindade - Jardim Belval
Vila Militar - PROFESP
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
EMEF Elizabeth Parminondi Romero
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Ginásio de Esportes da Aldeia
Ginásio de Esportes da Aldeia
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Comunitário Jaraguá Mirim
Centro Comunitário Jaraguá Mirim
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Academia Artes Marciais - Jardim São Pedro
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Tarde Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Noite Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Manhã Centro Esportivo do Engenho Novo
Noite Centro Esportivo do Engenho Novo
Manhã Parque Municipal Dom José
Tarde Parque Municipal Dom José
Noite Parque Municipal Dom José
Manhã Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Condicionamento Físico
Ritmos
Noite
Pilates
Tarde
Pilates
Manhã
Pilates
Tarde
Pilates
Noite
Zumba
Manhã
Zumba
Noite
Zumba
Manhã
Zumba
Noite
Zumba
Manhã
Zumba
Manhã
Cross Training
Manhã
Skate
Manhã
Skate
Manhã
Skate
Manhã
Skate
Manhã
Taekwondo
Manhã
Taekwondo
Tarde
Taekwondo
Tarde
Taekwondo
Manhã
Tênis
Manhã
Tênis
Tarde
Voleibol
Manhã
Voleibol
Tarde
Voleibol
Tarde
Voleibol
Manhã
Voleibol
Tarde
Voleibol
Manhã
Voleibol
Manhã
Voleibol
Tarde
Voleibol
Tarde
Voleibol
Tarde
Voleibol
Manhã
Voleibol
Tarde

Tarde Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Noite Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Manhã Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Manhã Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
Manhã Ginásio de Esportes do Parque Viana
Manhã Ginásio de Esportes da Aldeia
Manhã Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos
Manhã Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Manhã CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Academia de Ginástica Artística do Jardim Belval
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
Parque Municipal Dom José
Parque Municipal Dom José
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Ginásio de Esportes do Jardim Maria Helena
Ginásio Poliesportivo José Corrêa
Parque Municipal Dom José
EMEF Elizabeth Parminond Romero
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte
Pista de Skate do Parque dos Camargos
Centro Esportivo do Engenho Novo
Centro Esportivo do Engenho Novo
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte
SDPD - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Parque Municipal Dom José
Parque Municipal Dom José
Ginásio de Esportes do Jardim Belval
Ginásio de Esportes do Jardim Belval
Ginásio de Esportes do Jardim Tupanci
Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos
Ginásio de Esportes do Parque dos Camargos
Ginásio de Esportes do Parque Viana
Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
Ginásio de Esportes do Jardim Reginalice
CIE - Centro de Iniciação ao Esporte - Jardim dos Altos
Vila Militar - PROFESP
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
Centro Comunitário do Parque dos Camargos
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Mensagem do prefeito Rubens Furlan

Desejo a todos um 2021 com muita saúde!
Meus amigos e minhas amigas,

O

brigado por lerem e conhecerem aqui um pouco mais
sobre parte dos investimentos sociais que são feitos em
nossa cidade. Nós divulgamos para demonstrar transparência
e tornar público as ações que a Prefeitura realiza em prol da
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Eu sou um apaixonado por esportes e acredito muito no esporte
como ferramenta de educação, inclusão e transformação
social. Infelizmente, em 2020 a pandemia nos obrigou a mudar
as rotinas e suspender as atividades presenciais. Foi difícil ver
nossos polos, academias, campos, quadras e ginásios vazios,
bem como cancelar eventos e campeonatos; e adiar tantos
sonhos. Mas, foi necessário agir com responsabilidade e cumprir as
determinações dos órgãos de saúde pública.
Eu fui acometido pelo coronavírus e passei momentos difíceis. Também
perdi pessoas queridas. Expresso aqui a minha solidariedade a todos
que viveram ou estão vivendo esse momento de tensão e manifesto
meus sinceros sentimentos a todos que perderam um ente querido.
Continuo com esperança e confiança em Deus que tudo isso vai passar
e seguiremos com segurança e otimismo.
Que 2021 nos traga a vacina, saúde, família, trabalho, expectativas,
superação, muito esporte, conquistas e realizações.
Obras em andamento do novo
Complexo Esportivo do Jardim Silveira

Um forte abraço
Feliz 2021!
Rubens Furlan
Prefeito de Barueri
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